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  احلروب اهلجينة: األزمة األوكرانية أمنوذجا

  

   أسماء حداد، باحثة دكتوراه                                                                                                

  ية،�لية العلوم السياسية والعالقات الدول                                                                                  

  ، ا��زائر3جامعة ا��زائر                                                                                                

    امللخص:

يف  االحتاديةروسيا  انتهجتهالقد تطور أجيال احلروب مع مرور الزمن برزت ظاهرة احلرب اهلجينة، و ب

 االقتصاديةو الواسع للوسائل العسكرية والسياسية  االستعمالشبه جزيرة القرم، من خالل توجيه مقاربتها حنو 

كما أن أوكرانيا تقدم   ،املكانة السوفياتية الستعادةذلك و  ،واإلعالمية، وغريها من التدابري الغري عسكرية

منوذجا جديدا من احلروب ملا بعد احلرب الباردة، حيث تشكل حمورا هاما يف الصراع الدائر بني القوى الكربى 

ن هذه القوى أوراق ضغط توظفها، لكل مإذ أن ، )روسيا، اإلحتاد األورويب، و الوال�ت املتحدة األمريكية (

سيبقى  االعتبارات�ءت �لفشل، ففي ظل هذه قد ، نتيجة لتناقضا�ا حتوائهاالالدولية  �لرغم من اجلهودو 

 .االحتماالتمعرض للعديد من زمة األوكرانية مفتوح النهاية، و مستقبل األ

  .التدابري غري العسكرية -شبه جزيرة القرم - احلرب اهلجينة -األزمة -اإلسرتاتيجيةالكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The phenomenon of “hybrid war” has emerged, with the development of 

the fourth  generation of wars, which has been pursued by Russia  in its 

invasion of  Crimea, the approach has been applied by using  extensive forms 

of military tactics and political, economic and media, & other non-military 

measures. In order to restore the Russian role as a big power. The Ukrainian 

crisis offers a new model of wars, after the cold war, & constituting an 

important hub in the conflict between the major powers (Russia, the European 

Union, and the United States), the causes which make the Ukrainian crisis 

more complicated & without a clear vision for the future, it’s because each 

power has its own influence of pressure in relation with the crisis. 

Key words: Strategy  - Crisis -Hybrid war -Crimea -Non-military measures. 
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  :مقدمة

يظهر و  ،طرأت عليها العديد من التحوالتث احلروب عن ما كانت عليه سابقا، حي اختلفتلقد 

حىت الوسائل املستعملة، خاصة يف ظل بروز عامل احلروب ذلك من خالل دوافع حدوثها والفاعلني �ا، و 

من بني املفاهيم اجلديدة يف عصر احلروب اجلديدة، جند احلرب اهلجينة، و  ،احلادي والعشريناحلديثة للقرن 

ا بني مفاهيم احلرب التقليدية، ومفاهيم احلرب الغري نظامية، واحلرب  جتمع ماملتمثلة يف تلك الصراعات، اليت

منوذجا  العتمادتتجلى أبرز مظاهر احلرب اهلجينة يف حالة األزمة األوكرانية، أين جلأت روسيا و  ،اإللكرتونية

عد أوكرانيا جزءا من ت إلسرتاتيجية هلا، حيثالقرم، نظرا لألمهية التارخيية و قامت بضم شبه جزيرة افهجينا، 

ميناءا إسرتاتيجيا أساسيا  العتبارهاالذاكرة، فهي تعترب مكو� من مكو�ت اهلوية الروسية، إضافة التاريخ و 

  ملصاحل روسيا احليوية.

جعل أوكرانيا اخلط تكمن يف إن مسألة الرؤية اجلديدة لإلسرتاتيجية لروسيا، يف إعادة بناء قو�ا العاملية 

فيما تتجلى مظاهر  التوسع الغريب فمن هذا املنطلق يتبادر إىل أذهاننا طرح السؤال التايل: دالمتدااألمحر 

  يف التعامل مع األزمة األوكرانية؟ اإلسرتاتيجية الروسية سيماتو 

  مفهوم احلرب اهلجينة:

احلرب يعود بروزه إىل إذ  ،ة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرممل يظهر مباشر  إن مصطلح احلرب اهلجينة

لجمع بني عناصر الشيشانية، أين مثل ا�تمع الشيشاين اهلجني اخلاضع للنظام القبلي العشائري أسلو� ل

هناك من يرى أن احلروب اهلجينة، قد مرت على ثالث ف 1،الغري نظامية، بطريقة فعالة جدااحلرب النظامية و 

  2جبهات حامسة، ميكن تلخيصها فيما يلي:

 .السواء حد على متاثلية الغري  التماثلية، يتوجب التصدي لكال التهديدات أين لتقليدية،ا املعركة ساحة: أوال

 .قناعة عن �بعة بعدائية الغر�ء، احملليني السكان فيها يهاجم اليت القتال، ساحة :�نيا

  .األمد الطويلة احلروب حالة يف السيما الدويل، للمجتمع الضروري الدعم  �لثا

                                                           
  1,Vol 6, Monday st, 1Arquilla Ronfeldt, “Networks, Net wars ,and the fight for future” 

Chicago : (University of Illinois), NO 10, 1Oct, 2001, At: 
w.rand.org/content/dam/rand/www/external/congress/terrorism/phase1/netwarshttps://ww  

Accessed on 17th Oct,2017. 
2 J.J.Mccuen, “Hybrid wars”, Military Review, Kansas: (US Army university press), March- 
April, 2008, At: 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/milreview/mccuen08marapr.pdf , Accessed on17 th 
Oct,2017. 
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كي "بيل كمصطلح يف العديد من املراجع األجنبية، حيث كان املقدم يف اجليش األمريظهرت  وقد 

ل منوذج عصري حلرب العصا�ت، حيث يستعم��ا: " القرن العشرين اتيتسعين منيث" أول من وصفها يف

رانك تاب "فكما جند أيضا ك 1،الشعيب"ل املتطورة حلشد الدعم املعنوي و الوسائالثوار التكنولوجيا احلديثة، و 

العشرين: صعود احلروب اهلجينة"، احلادي و املعنون "�لنزاعات يف القرن  ،2005هوفمان"، الصادر عام  

متالك قدرات تقليدية، اتيك حرب العصا�ت، واجلماعات اإلرهابية، و املزج بني تك" يعرفها على أ�ا:

 2 ،ضى اليت تساعد على تفشي اجلرمية"نشر الفو األفعال اإلرهابية، �إلضافة إىل والتكتيكات الغري تقليدية، و 

احلرب " :فإن 2009أما حسب "دافيد كليكولن" صاحب كتاب "حرب العصا�ت العرضية"، الصادر عام 

لقد أشار إليها أيضا اجلنرال األمريكي و  3،املعاصرة"اهلجينة، هي أفضل تعبري وتفسري للنزاعات احلديثة و 

كما تبىن الناتو   4،حزب هللابني إسرائيل و  2006م عن حرب سنة تكلعندما  2010"جورج كيسي" عام 

ذلك تقليدية للقتال، و الغري الوسائل التقليدية، و  استعمالاملفهوم، �إلشارة للمخاطر اهلجينة، اليت تقتضي 

  5تكيفا مع األهداف املرجو حتقيقها.

:    اجتاههااإلسرتاتيجية الروسية و  حيثيات األزمة األوكرانية  

تعد األزمة األوكرانية، من أبرز األزمات اجليوسياسية املعقدة، اليت تواجه أورو� بعد فرتة احلرب الباردة، 

، عن طريق حملاصرة روسيا جغرافيا من الوال�ت املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويبيف ظل سعي من جهة كل 

األجماد السوفياتية، حيث تسعى  استعادةتني" يف من جهة أخرى رغبة الرئيس الروسي "بو مجهور��ا السابقة، و 

                                                           
1fornia , CaliThesisW. J. Nemeth, “ Future War and Chechnya: A Case for Hybrid Warfare”,  

:( Naval Postgraduate School) , June 2002, 

Accesshttp://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Nemeth.pdf?sequence=1 At

Oct 2017. thed 17  

2 G.Frank, Hoffman, Conflict in the 21th century: the rise of hybrid wars. Arlington: 
Virginia: (Potomac institute for policy studies), 2007, p17. 

  
  على املوقع:   ، م�اح 2015، 365ال��رة، الع�د  ،"ال���"، أح�� علي، ال��ب اله���ة ق�ال �أرواح األخ��� و أم�اله�  3

gov.IB/ar/content-www.lebarmy)،17/10/2017.(    
4 Brian, Maj, P.Fleming, The hybrid threat concept :contemporary war, military planning 
and the advent of unrestricted operational art. United states : (Army commanded general 
stuff college), 2011 , pp 34-35. 
5 Pyung-Kyun, Woo,  “The Russian hybrid war in the Ukraine crisis : Some characteristics and 
implications”, The Korean Journal of Defense analysis, Vol 27, No 3, South Korea: ( Korea 
Institute for defense analyses), September, 2015, p 384. 
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يف الوقت الذي يسعى الغرب  ،د محاية املصاحل احليوية الروسيةإدارة هذا األخري للسيطرة على أوكرانيا، قص

  أطلسي.- أوكرانيا، عن طريق التوسع األورو الحتواءبدوره 

الشراكة مع اإلحتاد  التفاقيةانيا على غرار أسباب نشوب األزمة املتعددة، يعد أبرزها تعليق أوكر و 

 احتجاجاتحدوث لإلحتاد األورويب للتظاهر و  االنضماماألمر الذي أدى مبؤيدي  ،2013األورويب عام 

�نكوفيتش" واإلطاحة �لرئيس " نقالباالتسارعت األحداث إىل غاية الوصول حلدوث قد شعبية عارمة، و 

اجلمركي أوكرانيا لإلحتاد  �نضماممال الرئيس الروسي "بوتني" آبذلك  ، لتتبدد2014املوايل لروسيا عام 

وإن  ،القومي، وقامت بضم شبه جزيرة القرم إليها االنتماءسالح  الستعمال استدعاها، ما االقتصاديو 

 �عتمادإمنا قامت روسيا من قبل بدء العملية الروسية يف القرم، و مل يظهر مباشرة بعد  مصطلح احلرب اهلجينة

 رأوا �ن الظاهرة نشأت فجأة، ومل يسبق هلا إال أن اخلرباء اإلسرتاتيجيني ،هاألسلوب تقريبا يف العامل �كملهذا 

، يف دراستها اليت أجر�ا خالل شهر أفريل عام ثال جند اخلبرية "برزينس جانيس"على سبيل املو  ،مثيل

، مل اليت شنت يف شبه جزيرة القرمبتحليل شامل أويل، عن احلرب الروسية اجلديدة،  ، أين قامت2014

مصطلح  استعمليف حني هناك من  1،إمنا حتدثت فقط عن �ج جديدتصف الظاهرة مبصطلح جديد، و 

جية الروسية، يف شهر ماي "احلرب الغري خطية"، مثل "بيرت ومريأنستيف" حني إشارته إىل السياسة اخلار 

كما حتدثت بعض الصحف عن   ،فس املصطلحن استخدامهقد سبقه "فالديسالف سوركوف" يف ، و 2014

الظاهرة، كصحيفة "أنرت�شيو�ل هريالد تريبيون" عن "احلرب الغري مباشرة"، اليت تعتمد بشكل كبري على 

  2.وسائل اإلعالم

حلف الناتو  اعتمدأين  ،2014مصطلح احلرب اهلجينة قوة دفع، حىت صيف عام  إال أنه مل يكتسب

جويلية من نفس العام، أين صرح علنا  على ظهور  3املنظمة، يف فيديو نشر بتاريخ  استعراضيف خطابه، يف 

عبارة حرب هجينة أكثر من مرة، خالل شهر سبتمرب يف  استعملتمث  3،هذا الشكل اجلديد من احلروب

                                                           
1 Janis, Berzins, “Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian 
Defense Policy”, Riga: ( National Defense Academy of Latvia, Centre for Security and 
Strategic Research) , 2014, At : 
http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/AZPC/Publikacijas/PP%2002–2014.ashx. Accessed on 17 
Oct 2017. 
2 P. Pomerantsev, “How Putin is Reinventing Warfare’, Foreign Policy”, Foreign Policy, 5 
May 2014, At: http:// foreignpolicy.com/2014/05/05/how-putin-is-reinventing-warfare/. 
Accessed 17 Oct 2017. 
3 P. Pomerantsev, Op. cit. 
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والشبه  "جمموعة واسعة من العلنية، والسرية، العسكرية أين وصفت تلك األخرية على أ�ا:إعالن "قمة ويلز"، 

  1التدابري املستخدمة، يف تصميم متكامل".و  املدنية (...)عسكرية، و 

اليت أوكرانيا، من خالل وصف األسلوب املعتمد يف حر�ا  اجتاهعند حتليل اإلسرتاتيجية الروسية، و 

احلرب ا واحدا، ميكن أن يلخص الظاهرة وهو يف أوكرانيا الشرقية، جند تعبري نشرت يف شبه جزيرة القرم، و 

ن ، على نطاق أوسع على الرغم ماستعمالهاملصطلح من طرف الناتو أسهم يف  اعتماداحلقيقة أن و  ،اهلجينة

�ذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أن احلرب اهلجينة خضعت للتحول، حيث و  ،تطور التعابري، مع مرور الوقت

نصف غري لة، و عادفها ��ا مرنة و والذي وص إليه يعود املفهوم األصلي إىل "منيث"، كما سبقت اإلشارة

فمان"، حني ، إىل أ�ا تطورت فيما بعد مع مفهوم "هو 1996و 1994عادلة يف الشيشان، ما بني الفرتة 

اجلرمية املنظمة، كذلك من املهم ج بني أساليب احلرب التقليدية، ووسائل اإلرهاب و املز إشارته إىل العراق، و 

بعنوان "البقاء على قيد احلياة"، أين  2015ادر يف شهر جانفي، عام مالحظة مقال "فريدمان لورانس" الص

 انتهاءصرح �ن احلالة األوكرانية، تعرب عن حدوث حرب هجينة، كما وصف فرتة ما بعد أوت للنزاع، أي 

الدبلوماسية  االتصاالت استمرارعدم وجود قوات نووية مستعملة، و  مرحلة النزاع، �حلرب احملدودة، يف ظل

 2التكاليف على كال من اجلانبني. ارتفاعالطرفني، على الرغم من  بني

روسيا ألساليب هذا النوع اجلديد من توظيف يعود بروز النموذج الروسي اهلجني يف أوكرانيا إىل و 

دوات من طرف جهات تلك األ استخدمتاحلروب، بينما يف احلاالت السابقة كالشيشان، العراق، لبنان، 

أوضح بكثري عن سابقا�ا من احلاالت مليات روسيا يف أوكرانيا، أوسع و �لتايل كانت عغري حكومية، و 

، ت أيضا على الوسائل غري العسكريةبل ركز  اهلجينة األخرى، حيث مل تركز روسيا فقط على أرض املعركة،

حيث كانت هناك لقد أعدت األركان العامة الروسية، لعمليات هجينة يف أوكرانيا قبل وقت طويل من األزمة و 

 2013يف عدة مناطق عسكرية، خاصة ما مسي �لتمرين الثاين للجيش الروسي يف عام  مناورات عسكرية

جندي حيث ثبت فيما بعد أنه كان مبثابة تدريب ألجزاء من احلملة على  75.000الذي مشل أكثر من 

يف ظل توفر وسائل القمع اجلد و  ،اخلصم اجتاهحلديث الدفاع اجلوي، كما قاد اجليش الروسي ا 3،أوكرانيا

طائرات بدون طيار، ومركبات أمامية،  اعتمادحيث مت  ،مل تكن، متاحة للقوات األوكرانيةمتطورة  اليت 

تكتيك (حرب معلوماتية) مبا يف ذلك نظم املوجات الدقيقة العالية الطاقة،   افاستهدعملياتية،  استخباراتو 

                                                           
1 Jonsson ,Oscar & Robert Seely, “Russian Full-Spectrum Conflict: An Appraisal After 
Ukraine”, The Journal of Slavic Military Studies, 28:1, pp. 1–22. 
2 Lawrence,   Freedman, “Ukraine and the Art of Limited War”, (Survival, Global Politics 
and Strategy) , December 2014–January 2015, pp. 7–38. 
3  Ralph, Thiele, Crisis in Ukraine-The emergence of hybrid warfare ,Berlin: (ISPSW 

strategy series: focus on defense and international security), May,2015, p 2. 
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التعاون يف ليت تديرها فرق من منظمة األمن و عطلت عملية املراقبة ااألوكرانية، و  االتصاالتكما شوشت على 

 سياستها يف كأداة النشط، �لدب يعرف ما أطلقت حيث سياسية، ألغراض الطاقة استعملت أيضا 1،أورو�

 بقطع أيضا هددت كما الطبيعية، املوارد إىل الوصول من األخرى، الدول منع من خالل ذلكو  ة،اخلارجي

 من الروسية، �لغة ةالناطق لألقليات إنسانية، ضغوطات خلق إىل إضافة أوكرانيا، إىل أ�بيب الغاز خطوط

 2،للتدخل كذريعةR2P " احلماية عن املسؤولية" مببدأ األخذ مث ومن سيئة، معاملة يعاملون زعم أ�م خالل

 ليست احلرب، يف لوحدها التقليدية األساليب �ن تربز أين اهلجينة، محلتها يف واضحة رسالة روسيا، وجهت

  .احلايل عصر� يف املعركة، أرض على النصر لتحقيق املثلى، الطريقة

  :القرم جزيرة شبه على روسيا سيطرة ةخريط

  

  
 04/03/2014، يف 16689املصدر: صحيفة الر�ض، العدد 

  

                                                           
1 Sharkov, Damien, “Russia Engaging in 'Hybrid War' With Europe, Says Former Nato Chief” 

Newsweek, APRIL 15, 2015, At: http://www.newsweek.com/2015/04/24/former-nato-chief-

says-europe-hybrid-war-putin-322293.html.Accessed 17 Oct 2017.     
2 David, Sikory, “The Fog of Non-linear War: Russia’s Strategic Coercion in the Near 

Abroad”, Arizona ( School of Politics and global studies), 28th February,2016, 

At:http://www.abqinternational.org/the-fog-of-non-linear-war-russias-coercion-in-the-near-

abroad/, Accessed on 18th Oct 2017. 
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 1من خالل: إىل حد كبريالنتائج املرجوة حققت محالت روسيا اهلجينة يف أوكرانيا، لقد و 

  �ملرتزقة لتدمري البىن التحتية. �الستعانةذلك شروعة، و املإغراق املنطقة �ألسلحة غري  -

، و العدالة، مما تسبب يف االجتماعيةنتج عنه عجز الدولة يف توفري الرعاية  احمللي الذي االقتصادإضعاف  -

  تفاقم أزمة الالجئني.

، إضافة إىل هجمات القرصنة االجتماعيةوسائل اإلعالم  استغاللخالل توظيف حرب املعلومات، من  -

  اإللكرتونية.

 2األمر املثري للدهشة أن هذه األساليب الغري عسكرية للنموذج الروسي اهلجني، قد عادت بثمارها:و 

لتأثري على ان طريق اللجوء للرشوة و األوروبية الرئيسية، ع االقتصاد�تالروسية يف  االستثماراتتفعيل  -

  .االقتصاديةالنخب 

  احلصول على دعم األحزاب السياسية املناهضة، من خالل شراء وسائل اإلعالم. -

شن محالت من أجل حقوق لتوترات العرقية اليت مل حتل، و ا استغاللو ة عالقات مع املؤسسات الدينية، إقام -

  األقليات.

املالية الربيطانية، ومبيعات  ستهدافاغ أهدافها مثل عسكرية، لبلو المتكنت روسيا من تكييف القوات غري  -

ركز فقط على القدرات التقليدية أن وسائل اإلعالم العاملية، تخاصة و  ،األسلحة الفرنسية والنفط األملانية

  النووية الروسية.و 

يتجلى ذلك و  ،اإلمرباطورية الروسية السرتجاعكما أظهرت احلرب الروسية ضد أوكرانيا، سعي الروس 

، تويرت)، حيث تدور التعليقات دائما، حول الرئيس الروسي فيسبوك( االجتماعييف شبكات التواصل 

حاليا  الذي يسعى من خالل قيادته لتطوير قدرات روسيا الزعيم القوي، ذو اللغة الواضحة "بوتني"، على أنه

                                                           
1 Jordan, Bravin , “Getting behind hybrid warfare”,CICERO Magazine , Berlin, July 17th 

2014, At: http://ciceromagazine.com/essays/getting-behind-hybrid-warfare/.  Accessed 17 th 

Oct 2017.     
2  Stephen, Blank. “Russia, Hybrid War and the evolution of Europe”, Second Line of  

Defense,14/02/2015,  At:http://www.sldinfo.com/russia-hybrid-war-and-the-evolution-of-

europe.Accessed 17th  Oct 2017.  
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احلفاظ على أمنها، حيث أن روسيا تسعى جاهدة إلعادة هيبتها و  ،يةمكانتها العامل اسرتجاع هدفبلوغ و 

  األمر الذي يدعوها لتعزيز وضعها العسكري يف املناطق احلدودية.

 :دور القوى الدولية يف إدارة األزمة األوكرانية

 أساسيكيا يف تصور املنظرين اإلسرتاتيجيني، كفاعل يتيجيوبولقع أوكرانيا حمورا إسرتاتيجيا، و ميثل مو 

 - وجيودة األمريكية، ذات أمهية حيوية �لنسبة للوال�ت املتح وهي تعد ،فيما يسمى برقعة الشطرنج الكربى

موانئ أوكرانيا مهمة للحلف ما أن ك  ،بدأ مبحاصرة منطقة النفوذ الروسي، تإسرتاتيجية -  جيو، و سياسية

 يكي وسيلة ضغط لروسيا، لعدم عرقلةميثل النفوذ األمر حيث  ،لسي عند دخوهلا إىل البحر األسوداألط

الوال�ت  خصوصانسكي" فإن الغرب، و جيوحسب "بر ، 1خاصة الشرق األوسطو  مشاريع أمريكا يف املنطقة،

كية ألوكرانيا، كدولة منفصلة. و ذلك حىت منتصف يتياملتحدة األمريكية، قد �خروا يف إدراك األمهية اجليوبول

كما يستبعد  2،أملانيا من الداعمني األقو�ء هلوية كييف املنفصلةأمريكا و التسعينات أين أصبحت كل من 

يف أورو� الشرقية. ما  يعين لروسيا أ�ا  المتدادهأوكرانيا إىل حلف الناتو.أل�ا تعد اخلط األمحر األخري  انضمام

فيعتربها مبثابة جسر  اإلحتاد األورويب، فيما خيصأما  3،العضوي، الذي يربطها �وكرانيا االرتباط كتفك

أوكرانيا، نظرا ألن و  ،ل ذلك اجلدار الفاصل بني روسيا وأورو� الشرقيةبني روسيا، كونه ميثومنطقة عازلة بينه و 

كية، ألن وجودها كدولة يتي�لتايل فهي دولة حمورية جيوبولهاما يف رقعة الشطرنج األوراسية و  حتتل مكا�

رغم  ،سياآح دولة قوية، ممتدة عرب أورو� و حيث أن روسيا تصب 4،امستقلة يساعد على حتويل موقف روسي

الشمال الغريب  سيطرة روسيا على القرم، فهي تواجه يف البحر األسود، جوار كل دوله مع أعضاء الناتو يف

 العامل كما متثل أوكرانيا حجر الزاوية للدفاعات الروسية، فهي �وي أكرب جتمع روسي يف  ،للقارة األوروبية

تنبع من كو�ا تعطي روسيا  كذلك فإن أمهيتهاو  ،طبيعيا للصناعة والزراعة الروسية امتداداتعد خارج روسيا، و 

  5البحر األسود.، إىل دول شرق أورو� والقوقاز، و االقتصاديو القدرة على مد نفوذها السياسي، والعسكري 

                                                           
، 23/02/2015عمان:   يومية الوطن،، 2) “- (2مستقبل األزمة األوكرانية بني املطرقة األمريكية و السندان الروسي”حممد بن سعيد الفطيسي،  1

  .18/10/2017، أضطلع عليه يف http://alwatan.com/details/51223على الرابط: 
، 2، ط)مركز الدراسات العسكرية( دمشق:، : السيطرة األمريكية، و ما يرتتب عليها جيوسرتاتيجيا الشطرنج الكربى رقعةزبيغينو برجينسكي،  2

  .107، ص 1999
3 Zbigniew ,Brezenski, The grand chessboard : American primacy and its geostrategic 
imperatives, New York: (Basic books), 1998, p 121. 

  .46، ص مرجع سابقزبيغينو برجينسكي،   4
5 Thomas, Ghraham, U.S Relations facing reality pragmatically, Washington : (Center for 
strategic  & International studies, ifri, July, 2008), p12. 

  القريبة من روسيا، و اليت كانت ضمن اإلحتاد السوفيايت. سيويةاآل مصطلح أطلقه "برجنسكي"، على الدول اخلارج القريب:* 
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أن وسية، يف ضوء أزمة القرم، خاصة و الر  -كما ال ميكن جتاهل �ثري العالقات الطاقوية األوروبية

الغاز الطبيعي حيث متثل أوكرانيا نقطة عبور   ،يف العالقات بينهما مفهوم أمن الطاقة يشكل عنصرا جوهر�

ء عرب خطوط األ�بيب أو مهزة الوصل ملعظم البىن التحتية للصناعات الروسية، سواو  ،الروسي إىل أورو�

دت عدم فعالية العقو�ت الغربية على روسيا إىل خوف أورو� من قد أو ، ديديةالسكك احلالطرق، و 

، تسعى إلبراز مكانتها الدولية من خالل ما سبق يظهر �ن روسيا، اقتصادهااعيات السلبية على التد

اإلقليمية، من خالل احلرص على حتقيق مصاحلها اجليوسرتاتيجية، عن طريق السعي إلبقاء نفوذها و 

لقد أدرك الرئيس الروسي "بوتني"، منذ توليه احلكم �ن و  ،خاصة على دول اخلارج القريب* ،يوسياسياجل

قوة روسيا، وهيبتها وقدر�ا على  اسرتجاعمستقبل روسيا مهدد، لذلك سعى لوضع هدفني رئيسني، قصد 

  مها:التأثري يف العامل و 

  إعادة هيبة السلطة املركزية. -1

  دى يرفع معدل التنمية إىل أقصى مستوى ممكن.، طويل املاقتصاديوضع خمطط  -2

القوة ءات، للتقليل من مصادر التأثري و إجرا �ختاذبغية حتقيق اهلدف األول، قام الرئيس "بوتني" و 

، الذي االقتصاديمن األداء  استفادكما ،سة الر�سة، حبيث يصبح الكرميلني مصدر السلطة العلياخارج مؤس

له بتنفيذ إصالحاته  أسعار البرتول، مما مسح ارتفاعاملالية املتأتية، من  االحتياطات الرتفاعميز فرتته نتيجة 

  1ن كانت روسيا  مهددة �ما.للتاالسياسية، وجتاوزه خلطر التفكك، والفوضى ا

  املساعي الدولية حلل األزمة األوكرانية:

فاقية خالل توقيع إتذلك من و  ،األزمة، وإلرساء السالم الحتواءسعت القوى الدولية جاهدة 

وزراء خارجية ر�عية  اجتماعأعقبها ، مث 2014سبتمرب  5، بتاريخ االنفصاليني"مينسك األوىل" بني كييف و 

فيفري  12الذي أعقبه توقيع إتفاقية "مينسك الثانية"، يف  2015جانفي  21النورماندي يف برلني يوم 

األول، وقف إطالق  االتفاقلقد دخل و  ،وأوكرانيارف رؤساء كل من فرنسا، أملانيا وروسيا، ، من ط2015

، بعد أن أمر الرئيس األوكراين "بورشنكو" قوات بلده، بوقف 2014سبتمرب  05النار حيز التنفيذ بتاريخ 

، االقتتالاملبدئي، ضمن خطوة أوىل لبحث ترتيبات إ�اء  االتفاقإطالق النار مباشرة بعد التوقيع على 

تضمن أيضا  االتفاقاألوكراين "أ�تسنيوك"، أن  التفاوضية كما أعلن الوزير األولتسوية األزمة �لطرق و 

                                                           
  .140ص ، 2010، 1ط،  )دار الفكر(، ترمجة عبد هللا حسن، سور�: العامل دون روسيا: قصر النظر السياسي و عواقبهبرمياكوف بفغيين ،   1
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إعادة فرض مراقبة أمنية، على طول احلدود أوكرانيا، و  �ائيا، للقوات الروسية اليت تدخلت إىل  انسحا�

أما فيما خيص "إتفاقية مينسك الثانية"، فإنه كان هناك ختوف يف أواسط األطراف، �ن  1الدولية مع روسيا.

نص بدوره على وقف إطالق النار، وسحب األول، الذي  االتفاق"مينسك الثاين" يذهب أبعد من  اتفاق

، حيث 1994م ومن املتوقع جلوء الطرفان جمددا للتفاوض، وفقا ملذكرة "بودابست" لعا ،األسلحة الثقيلة

عدم التهديد ، و واستقالهلاسيادة أوكرانيا  �حرتامبريطانيا تعهدا كل من روسيا والوال�ت املتحدة األمريكية، و 

املذكورة بشكل  االتفاقياتلقد سامهت و  ، مقابل ختليها عن السالح النوويمعها، يف استخدامها�لقوة أو 

فتحت ا�ال للتفاوض، لكن حكومة كييف و  حدة التصعيد العسكري مع روسيا،نسيب يف التخفيف، من 

أوكرانيا، يف حني أكدت موسكو،  �ستعادةاملطالبة حفظ السالم، يف شرقي أوكرانيا، و أصرت على نشر قوات 

  على أنه ما كان جيري يف أوكرانيا شأن داخلي.

  :فاق املستقبلية للحرب اهلجينة الروسية على أوكرانيااآل

 يعد صعبا جدا إال أنه ميكن أن نتصور جمموعة السيناريوهات التالية: إن التنبؤ مبستقبل األزمة،

 أوكرانيا انقسامو األزمة  استمرار: 1

نيا على حتقيق حمليا، حيث ضعف قدرة أوكرا انقساماإن الواقع اجليوسياسي ألوكرانيا، يفرض حدوث 

اليت حسب الغرب، هي وروسيا، و بني أوكرانيا ، على احلدود االنفصالينيكذلك سيطرة التوحد الداخلي، و 

  مبثابة معرب لتمرير السالح من روسيا هلم.

أن تتحول أوكرانيا إىل ساحة حرب �لوكالة، بني كل من روسيا و الغرب، يف ظل  من احملتملو 

حيث أن الغرب، مل يتجرع بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، اليت أخلطت اخلرائط اجليوسياسية يف  التصعيد

أين يكون الشرق �بعا لروسيا،  أوكرانيا إىل قطرين، انقساملذلك من الوارد،  2،اإلقليمي الروسيالفضاء 

  الوال�ت املتحدة األمريكية.والغرب �بعا ألورو�، و 

                                                           
 على الرابط:صحيفة العريب اجلديد اليومية الشاملة، : توقيع إتفاق سالم يف مينسك بني احلكومة و اإلنفصاليني"،  "أوكرانيا برس فرانس 1

http://goo.gl/tz7zkc  

  ). 18/10/2017يف (
  الرابط: على، 25/02/2014، العربية نتإبراهيم أبو جابر، "الثورة األوكرانية و لعبة اإلرادات بني الدول العظمى"،   2

http://goo.gl/We3Wxl 18/10/2017(، أضطلع عليه يف.(  
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  أوكرانيا ضمن الكتلة الغربية اندماج: 2

الروسي، يعود إىل الطفرة الغري مسبوقة يف أسعار الطاقة، اليت  االقتصادالذي حققه  االستقرارإن 

األمريكية،  -نظرا ألمهية النفط يف العالقات الروسيةو  1،شهد�ا األسواق العاملية، منذ بداية األلفية اجلديدة

حيث أقنع األمريكية على روسيا، على خلفية األزمة األوكرانية،  االقتصاديةفقد كان أداة من أدوات العقو�ت 

الرئيس األمريكي "أو�ما" ملك السعودية بتنسيق اإلجراءات يف سوق النفط، خلفض أسعاره العاملية، اليت تعد 

يكون خفض أوكرانيا، و  اجتاهذلك قصد معاقبة روسيا يف سلوكها و  ،الرئيسي لعائدات التصدير الروسي املصدر

إضافة إىل حتكم جمموعة من رجال املال،  2،بشكل كبريأسعار النفط عن طريق ز�دة اململكة السعودية إنتاجه 

األمر الذي قد ينجم عنه حراك داخلي بسبب عدم كفاءة احلكومة يف توفري مستلزمات  ،يف احلكومة الروسية

عموما و  3،سيفتح ا�ال لصعود القوى الليربالية املوالية للغربويف حال حدوثه سيدعم من اخلارج، و شعبها، 

حليفا إسرتاتيجيا أطلسي، و  - أوكرانيا ستصبح وفقا ملا سبق ذكره، عضوا يف النطاق األورو �نميكن القول، 

، يف املنظومة الغربية، بعد تفكيكها و االحتواءللغرب، كما حيتمل أن تدمج هي أيضا من خالل مشاريع 

  إخضاعها للعقو�ت.

  : بلوغ التسوية و تقاسم املصاحل3

 االستثماراتال تزال يف حاجة إىل أورو�، و العكس صحيح. حيث أن روسيا حباجة إىل  إن روسيا

اصم املال يف أورو�، خاصة برلني �ريس عو وس، يسعون إىل الربط بني موسكو و رجال األعمال الر الغربية، و 

يضاف إىل ذلك أن  ،غربيةاليت يتم �ريبها للبنوك اللندن، اليت متثل هي األخرى مالذا أمنا لألموال الروسية، و 

ألورو�، بسبب إمدادات الغاز إال أ�ا ال تزال حباجة ماسة لألسواق األوروبية لتصدير  ابتزازهاروسيا رغم 

  ما يعزز هذا التيار، الذي يدعو إىل ضرورة إتباع احلل الدبلوماسي ال العسكري، النقاط التالية:و  4،الغاز

                                                           
الدوحة: (املركز العريب لألحباث و  9، العدد سياسات عربيةعماد قدورة، "حمورية اجلغرافيا و التحكم يف البوابة الشرقية للغرب: أوكرانيا: بؤرة الصراع"،  1

  .53-52، ص ص 2014السياسات)، جويلية دراسة 

 إسالم أبو العز، "إخنفاض أسعار النفط: حرب أمريكية-سعودية ضد روسيا و إيران"، موقع البديل، القاهرة، 2014/10/26 على الرابط:    2

)19/10/2017.(http://goo.gl/M6iEBK  
3, Washington, D.C: ( Center for , Alternative futures for Russia to 2017Andrew C, Kuchins 

strategic and international studies, The CSIS press) , 2007, p 21. 
  على الرابط: "األزمة األوكرانیة و الحرب الباردة الجدیدة، في فھم الواقع الدولي"، أحمد محمد أبوزید،   4

.ly/1D6Fpmhttp://bit، ) 18/10/7201(.  
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   1يش األوكراين، حىت يف حالة تلقيه دعما هائال من الغرب.من الصعب هزمية روسيا، من قبل اجل -1

 2أكد الرئيس الروسي "بوتني" �ن: "روسيا مستعدة، لدفع مثن كبري مقابل أوكرانيا". -2

إصراره أمر عزمية "بوتني"، و  اختبارإال أن  ،ار السالح النووي، أو التهديد بهروسيا خلي استبعادرغم  -3

      3التنبؤ بردود أفعاله، خصوصا إذا شعر، أنه قد حصر يف زاوية ضيقة.خطري، إذ من الصعب 

ختدم  أطرافها على مبادئ �تفاق، يتوقع أن تنتهي األزمة األوكرانية، االعتباراتبناءا على هذه 

  .الشرقأوكرانيا دولة عازلة بني الغرب و هكذا ستبقى و  ،مصاحلها

  امتة:اخل

ظواهر  عوامل جديدة، أدت إىل حدوث تغيريات أفرزت بدورهالقد شهدت الساحة الدولية دخول 

أبرزها ظاهرة احلرب و  ،ب اليت تتميز أ�ا شاملة األبعادأجيال جديدة من احلرو  جديدة السيما بعد بروز

 �ختالفعلما أن القيادة الروسية، و  ،مزجيا من العناصر العسكرية والغري عسكرية شتملاهلجينة، اليت ت

كما أنه هناك   ،إسرتاتيجية األمن القومي الروسي توجها�ا هلا قناعة �ن أوكرانيا، ال ميكن هلا أن تكون خارج

لعل أن ضم شبه و  ،حاليا االحتاديةروسيا بني اإلحتاد السوفيايت سابقا، و  يف الفكر اإلسرتاتيجي ما استمرارية

إلسرتاتيجية الروسية اجلديدة اليت تصبو من خالهلا لبلوغ مرونة امن قبل روسيا، يربز مدى فعالية و جريرة القرم 

  هيبتها على الساحة الدولية.  اسرتجاعهدفها األمسى يف 
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